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➢ Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το 
Σύλλογο καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας 

➢ Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας 
- Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, του Πανελληνίου Συλλόγου 
Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, της Πανελλήνιας Ένωσης 
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ν. Λάρισας, της Europe Direct, και της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

➢ Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Λαρισαίων. 

➢ Με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (15170/ΓΔ4/08-02-2021). 

Εγγραφές στο συνέδριο (synedrio.eepek.gr) 
Η Συντονιστική και η Επιστημονική Επιτροπή του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την 
Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2021 

 

καλούν τις/ους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και 
ειδικοτήτων, καθώς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων και φοιτητές 

 

να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου μας (περισσότερες 

πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: synedrio.eepek.gr). 
 

Λόγω της υγειονομικής κρίσης, το φετινό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με Υβριδικό 
τρόπο (και δια ζώσης και από απόσταση). Και τις 3 ημέρες του συνεδρίου θα υπάρχουν 
συνεχόμενες Προσκεκλημένες ομιλίες κορυφαίων εισηγητών, από Ελλάδα και εξωτερικό, 

Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

http://synedrio.eepek.gr/
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που θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming (συμπεριλαμβάνονται και 4 δίωρα 
στρογγυλά τραπέζια), ενώ οι εισηγήσεις των συνέδρων που επιθυμούν να είναι από 
απόσταση θα αναρτηθούν ανά θεματική ενότητα με σχετικά βίντεο στο κανάλι της ΕΕΠΕΚ 
στο Youtube (περισσότερες λεπτομέρειες και σχετικοί σύνδεσμοι μόλις ανακοινωθεί το 
πρόγραμμα του συνεδρίου). 

Όσοι σύνεδροι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν τόσο τις εργασίες στο 
Youtube όσο και τις δια ζώσης εισηγήσεις στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 
Λάρισα (βάσει της νέας Κ.Υ.Α. όσοι προσέλθουν στο χώρο του Πανεπιστημίου πρέπει να 
είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο). 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

➢ Σύνεδροι (Μη εισηγητές – Μη συνεισηγητές/ με βεβαίωση παρακολούθησης): € 10 

➢ Σημειώνεται ότι η απλή παρακολούθηση του συνεδρίου (χωρίς έκδοση βεβαίωσης 
παρακολούθησης) είναι ελεύθερη. 

 

Εργασίες του συνεδρίου 

Στο συνέδριο θα υπάρξουν 44 προσκεκλημένες ομιλίες διακεκριμένων πανεπιστημιακών 
δασκάλων και άλλων, από το εξωτερικό (Αγγλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Τσεχία, Ρωσία, Πορτογαλία, Κύπρο 
κ.ά. - συμπεριλαμβάνονται και 4 δίωρα στρογγυλά τραπέζια) καθώς και από την Ελλάδα και θα 
παρουσιαστούν συνολικά 610 εργασίες, οι οποίες έτυχαν θετικής κρίσης από 2 τουλάχιστον κριτές 
(αρχικά υποβλήθηκαν στο συνέδριο 726 εργασίες). Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν: 

α) Πλήρη Άρθρα – Εισηγήσεις: 391. Αφορούν σε ολοκληρωμένα πρωτότυπα άρθρα και εργασίες 
όλων των ειδικοτήτων.  

β) Εκπαιδευτικά Σενάρια όλων των ειδικοτήτων: 82.  

γ) Εργαστηριακές παρουσιάσεις: 13. Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών 
προσεγγίσεων, διδακτικών εργαλείων και εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Θα 
πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (π.χ. Zoom ή Webex) και θα 
έχουν διάρκεια 1-2 ώρες. Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων (περίπου 25 άτομα ανά 
εργαστήριο) πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα εγγραφής, η οποία θα γίνεται μέσα από το 
σύστημα http://synedros.eepek.gr και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για να εγγραφεί κάποιος 
σε εργαστήριο πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί στο συνέδριο. 

δ) Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters): 66. Αφορούν στη συνοπτική 
παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. και κάποιου 
σύντομου σώματος κειμένου.  

ε) Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις: 58. Αφορά στην περιγραφή υλοποίησης ενός 
προγράμματος (π.χ. μια Σχολική Δραστηριότητα όπως Αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, πολιτιστικού θέματος κλπ., κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κ.ά.) ή μιας δράσης (π.χ. e-
twinning, Teachers4Europe, μαθητικοί διαγωνισμοί κλπ.).  

 

➢ Το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθεί έως τις 5 Οκτωβρίου 
2021.  
 

http://synedros.eepek.gr/
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(Μέρος της συνδρομής σας για την εγγραφή στο συνέδριο θα διατεθεί για την ενίσχυση του 

Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες "Η ΦΛΟΓΑ") 
 

Πληροφορίες 

Κολοκοτρώνης Δημήτριος (Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6972038117. 
Λιόβας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6932078466.   
Σταθόπουλος Κων/νος (Γεν. Γραμματέας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6937329000 
Λιάκος Ηλίας (Ταμίας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6974479464 
Καρασίμος Ζήσης (Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6975028871 

 

 


